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DECRET
El 17 d’abril de 2018 el Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), va
formalitzar l’Acord marc del servei d’assegurances de danys a edificacions i
instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.06),
amb l’empresa SEGUROS CATALANA DE OCCIDENTE, SA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, SOCIEDAD UNIPERSONAL, per un període màxim de vint-i-dos
mesos a partir de l’1 d’abril de 2018, essent posteriorment cedit del CCDL a
l’ACM. Per tant, aquest acord marc és vigent fins el 31 de desembre de 2019.
El 28 de juny de 2016, el CCDL també va cedir l’Acord Marc relatiu al servei
d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació als ens locals subscrit
amb l’entitat Ferrer & Ojeda Asociados Corredoria de Seguros, S.L., a l’ACM.
Aquest acord marc continua vigent fins el 31 de desembre de 2019 en haver
estat aprovades les preceptives pròrrogues posteriors.
Actualment, l’Ajuntament té contractada la pòlissa d’assegurança de danys a
edificacions i instal·lacions número 8-6.594.584-D fins el 28 de setembre de
2019, per adhesió a aquest acord marc. Per al normal funcionament d’aquest
Ajuntament es fa necessària la seva renovació per assegurar la cobertura
d’aquest tipus d’assegurances, pel període 29/09/2019 al 28/09/2020. En aquest
sentit, s’ha sol·licitat pressupost d’acord amb les condicions d’adjudicació, a
l’empresa mediadora de l’empresa adjudicatària, Ferrer & Ojeda, que l’ha
presentat amb registre d’entrada 2019/7729, de 18 de juliol, amb número
d’oferta 153664, i per import anual de prima de 14.375,42 € (tots els impostos
inclosos). La forma de pagament és mitjançant dos rebuts semestralment per
imports de 7.187,71 € cadascun.
La secretària acctal. ha emès informe que queda incorporat a l’expedient.
Per tot l’exposat, en ús de les competències atribuïdes per la disposició addicional
segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
aquesta Alcaldia
RESOL
PRIMER. Renovar la pòlissa d’assegurances de danys a edificacions i
instal·lacions número 8-6.594.584-D, contractada amb Assegurances Catalana
Occident, SA d'Assegurances i Reassegurances amb CIF A28119220, per estar
adherits a l’Acord Marc amb l’ACM, per import anual de 14.375,42€, impostos i
recàrrecs inclosos, per al període del 29/09/2019 al 28/09/2020, dins de l’Acord
Marc cedit a l’ACM (expedient 2017.06).
SEGON. Renovar amb la corredoria Ferrer&Ojeda Asociados, Corredoria de
Seguros SL, amb CIF B58265240 el servei de mediació d’assegurances de la
pòlissa objecte de contractació, dins de l’Acord Marc dels Serveis d’assegurances
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2017.06).

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, de la pòlissa
d’assegurances indicada anteriorment, formalitzada amb Assegurances Catalana
Occident, SA d'Assegurances i Reassegurances amb CIF A28119220, per al
període 29/09/2019 al 28/09/2020, per un import total de 14.375,42€ impostos
i recàrrecs inclosos, dividit en 2 rebuts semestrals d’import 7.187,71€ que es farà
efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.920.22400 del pressupost
municipal vigent, subordinada al crèdit que es consigni al pressupost de l’exercici
2020, en les quanties següents:
Exercici 2019 .......... 7.187,71€
Exercici 2020 .......... 7.187,71€
QUART. La forma de pagament del preu del contracte serà la legalment
establerta, una vegada presentades les corresponents factures, i siguin
degudament conformades pels departaments corresponents. En aquest sentit, és
requisit obligatori per poder atendre la factura, indicar-hi el següent:
•
•

CODI CENTRE GESTOR: Codi que identifica qui va fer l'encàrrec i a qui
va adreçada la factura.
NUMERO D'OPERACIÓ COMPTABLE (AD, D) que autoritza la factura.

Aquestes dades consten en el document AD o D annex que es farà arribar junt
amb la notificació del present acord d’adjudicació. En cas que la factura no indiqui
les dades obligatòries requerides, serà retornada.
La factura s’ha de presentar en el Registre Electrònic de Factures de l’Ajuntament
de Corbera de Llobregat, disponible mitjançant l’aplicació e-Fact accessible des
de la pàgina web municipal. En totes les factures electròniques la identificació
dels centres gestos es farà mitjançant els següents codis DIR3:
•
•
•

Oficina comptable: L01080728 Ajuntament de Corbera de Llobregat Intervenció Comptabilitat
Òrgan gestor: L01080728 Ajuntament de Corbera de Llobregat
Unitat tramitadora: L01080728 Corbera de Llobregat - Centres Gestors

CINQUÈ. Notificar el present acord l’ACM, a Ferrer&Ojeda Asociados, Corredoria
de Seguros SL, i a Assegurances Catalana Occident, SA d'Assegurances i
Reassegurances.
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